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MOTTO 

 

 
“Karena masa depan sungguh ada dan 

harapanmu tidak akan hilang” 
(Amsal 23:18) 

 

 

“Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan itu bukan hasil usahamu, itu 
bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang 

yang memegahkan diri sebab kita ini buatan 
Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk 

melakukan pekerjaan baik yang telah 
dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau 

supaya kita hidup didalam-Nya”. 
(Efesus 2:8-10) 

 

 

“Sekecil apapun usahamu, hargai dan 
lakukan dengan sungguh-sungguh..tetap 
berdoa, percaya, dan buatlah mimpimu 

menjadi nyata” 
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KATA PENGANTAR 

 

Pemilihan strategi pemenuhan kebutuhan yang tepat bagi rumah tangga 

pengemis merupakan cara paling menarik untuk memperoleh pendapatan guna 

memenuhi kebutuhan. Semakin banyak sumber pendapatan  yang dimiliki suatu 

rumah tangga,  maka pendapatan rumah tangga juga akan semakin tinggi.  

 Dalam penulisan kertas kerja ini dilakukan penelitian mengenai Strategi 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga pengemis di Barak Sosial Ampera, Salatiga. 

Kertas kerja ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana. 

Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun 

terhadap kekurangan kertas kerja ini guna perbaikan penelitian serupa di masa 

mendatang. Semoga kertas kerja ini dapat bermanfaat dan memberikan 

pengetahuan baru bagi pembaca.  

  

 

 

Salatiga,  26 Juni  2015 

 

 

         

Penulis      
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STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH 

TANGGA PENGEMIS 

(Studi Kasus di Barak Sosial Ampera, Salatiga) 

 

ABSTRACTION 

The household life of beggars can not be separated from some needs. Limitations 

in the sources received income and increasing in household necessities of life 

making beggars should be able to manage the livelihood strategies by utilizing the 

available resources to survive. This study aimed to analyze the use of resources 

that are used as a source of household income, and the sources of income 

households as a strategy for meeting the needs of households beggars in Social 

Barak Ampera, District Sidorejo, Salatiga. The method used in this research is 

qualitative method with in depth interview. Five households beggars chosen as 

informants. The result show us that household of beggars reduce consumption to 

minimize expenses household as the strategy to survive with taking an advantage 

of events to get some free foods. the other sources of received income besides 

meeting the needs of households namely the revenue derived from scavenging, 

become domestic servants, laborers washing, babysitting, government assistance 

and utilizing of all other existing capital resources. 

 

Keywords: : Income, expenditure, fulfillment strategy, household beggars 
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PENDAHULUAN 

 

Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari suatu kebutuhan. Kebutuhan 

dalam rumah tangga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi demi 

kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya harus ada pendapatan yang dihasilkan 

dalam suatu rumah tangga.  

 Upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh 

rumah tangga tertentu saja namun  dilakukan oleh semua rumah tangga baik dari 

kalangan atas, maupun dari kalangan bawah seperti rumah tangga para pengemis. 

Kebutuhan antara rumah tangga satu dengan rumah tangga lainnya berbeda karena 

keperluan dari masing-masing rumah tangga pun juga berbeda.  

 Dalam menghadapi kenyataan hidup yang tidak menentu dan tidak 

terpenuhinya kebutuhan, maka rumah tangga harus membuat pilihan yang 

mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan alat pemuas 

kebutuhan, atau memilih pilihan yang menurut perhitungan mereka memerlukan 

pengorbanan paling kecil diantara pilihan-pilihan lain yang dimaksud pemenuhan 

kebutuhan tertentu (Bayu, 2012 dalam Siska, 2015) 
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 Bagi rumah tangga pengemis khususnya di komplek Barak Sosial Ampera 

mengemis merupakan sumber utama penghasilan mereka. Dengan mengemis 

mereka berharap kebutuhan rumah tangga mereka dapat terpenuhi. Namun 

pendapatan dari mengemis dirasa tidak pasti karena pekerjaan mengemis tidak 

terlepas dari masalah atau kendala karena harus bergantung pada ramainya lokasi 

mengemis serta faktor alam yaitu rentan terhadap cuaca. Pada saat hujan, para 

pengemis tidak dapat bekerja secara maksimal. Ketidakpastian pendapatan yang 

diperoleh dari pekerjaan mengemis tersebut membuat para pengemis Barak Sosial 

Ampera bekerja keras mencari tambahan pendapatan dari pekerjaan lain serta 

membentuk strategi yang tepat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah 

tangga serta tetap bertahan hidup.  

Menurut Simarmata (2009) strategi bertahan hidup dapat dikelompokkan 

menjadi 3 kategori yakni: 1) Strategi aktif yaitu mengoptimalkan segala potensi 

keluarga (memanfaatkan sumber atau tanaman disekitar lingkungan). 2) Strategi 

pasif yaitu mengurangi pengeluaran keluarga. 3) Strategi jaringan pengaman yaitu 

menjalin relasi dengan tetangga dan lingkungan sosial. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afriani Simanjuntak (2010) 

mengenai strategi bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan di pemukiman 

kumuh mengatakan bahwa untuk bertahan hidup, strategi yang digunakan adalah 

dengan meningkatkan asset yaitu dengan melibatkan lebih banyak anggota 

keluarga untuk bekerja, mulai dari memulai usaha kecil-kecilan, memulung 

barang bekas, menggadaikan barang, serta meminjam uang di bank atau lintah 
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darat. Penelitian lain juga mengatakan bahwa strategi bertahan hidup dalam 

memenuhi kebutuhan pemulung dan pengemis pada umumnya dilakukan dengan 

cara menghemat konsumsi dan meminjam uang pada tetangga (Bedriati Ibrahim, 

2009). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memberikan gambaran 

mengenai pilihan strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga pengemis di 

komplek Barak Sosial Ampera dengan berfokus pada pertanyaan bagaimana 

strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang dilakukan rumah tangga 

pengemis di komplek Barak Sosial Ampera, sebagai contoh apa saja sumber 

pendapatan rumah tangga pengemis Barak Sosial Ampera serta bagaimana 

memanfaatkan pendapatan tersebut dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga 

mereka.  
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REVIEW LITERATUR 

 

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Konsep rumah tangga sebagai unit 

ekonomi, dimana rumah tangga pengemis didefinisikan sebagai orang yang benar-

benar berada dalam kondisi kesulitan dan mendesak karena tidak ada bantuan dari 

lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai, bukan 

karena malas untuk mencari mata pencaharian layak lain (Mukti, 2010).  

Livelihood dalam konsep strategi nafkah merupakan cara dimana orang 

memenuhi kebutuhan mereka atau peningkatan hidup dalam pandangan yang 

sangat sederhana livelihood terlihat sebagai “aliran pendapatan” berupa uang atau 

sumberdaya yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (Chambers dalam Dharmawan, 2001).  

Menurut Sajogyo (dalam Dharmawan; 2007), livelihood dan mata 

pencarian masyarakat pedesaan selalu merujuk pada sektor pertanian (dalam arti 

luas). Dalam posisi sistem ekonomi yang demikian, basis mata pencarian rumah 

tangga petani adalah segala aktivitas ekonomi sektor pertanian dan non-pertanian.  

Karakteristik sistem livelihood yang dicirikan dengan bekerjanya kedua 

sektor ekonomi semacam ini, dibangun oleh 3 elemen penting. Ketiga elemen 

tersebut yaitu: (1) infrastruktur sosial (setting kelembagaan dan tatanan norma 

sosial yang berlaku, (2) struktur sosial (setting lapisan Livelihood adalah istilah 
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pembangunan yang menggambarkan kemampuan (capabilities), kepemilikan 

sumber daya (sosial dan material), dan kegiatan yang dibutuhkan 

seseorang/masyarakat untuk menjalani kehidupannya (Ramli, 2007). 

Pilihan strategi nafkah sangat ditentukan oleh kesediaan akan sumberdaya 

dan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber nafkah tersebut. Dharmawan 

(2001) menjelaskan, sumber nafkah rumah tangga sangat beragam (multiple 

source of livelihood) karena rumah tangga tidak tergantung hanya pada satu 

pekerjaan dan satu sumber nafkah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumah 

tangga . 

Pendapatan rumah tangga disesuaikan dengan pekerjaan dan sumberdaya 

modal yang dimilikinya (Mardiyaningsih, 2003). Semakin banyak pekerjaan, 

sumberdaya modal, asset yang dimilikinya, maka semakin tinggi juga pendapatan 

yang akan diterima. Sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan 

nilai barang atau jasa yang diperoleh, digunakan, atau dibayar oleh rumah tangga 

untuk kepuasan dan kebutuhan para anggotanya (Park, 2009). 

Penundaan konsumsi sekarang dimaksudkan untuk digunakan di dalam 

produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2010). Tujuan 

seseorang menabung diantara yang utama adalah untuk mengantisipasi kejadian-

kejadian yang tidak terduga dan mengantisipasi pendapatan dan kebutuhan dari 

individu yang tidak terduga di masa depan (Browning dan Lusardi, 1996) dalam 

Suriastini (2010) 
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METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan di komplek pemukiman pengemis Barak Sosial 

Ampera, Bancaan, Salatiga. Pemilihan lokasi ini secara sengaja karena merupakan 

satu-satu nya komplek pengemis yang ada di wilayah Bancaan, Kecamatan 

Sidorejo, Salatiga, yang penghuninya berjumlah 33 KK ini sebagian besar masih 

aktif menjadi pengemis. Penelitian ini terdiri dari 5 informan yang didasari oleh: 

(1) rumah tangga pengemis.  (2) strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

dalam aktivitas nafkah rumahtangga dalam mencari penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga. 

Lokasi penelitian hanya berjarak sekitar 1 Km dari tempat tinggal peneliti 

dan sebelumnya peneliti sudah mengenal salah satu penghuni pemukiman Barak 

Sosial Ampera, bahkan peneliti di masa kecilnya juga pernah bermain bersama 

anak-anak warga  Ampera sehingga tidak terlalu sulit bagi peneliti untuk masuk 

dalam wilayah tersebut pada saat melakukan wawancara dengan para pengemis 

Barak Sosial Ampera.  

Para informan sangat welcome dan tidak merasa terganggu dengan 

kedatangan peneliti sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari para informan. Sebagai ucapan terimakasih, peneliti memberikan 

buah tangan berupa roti kepada informan di akhir wawancara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi 

diperoleh melalui cerita langsung dari wawancara mendalam. Wawancara 
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dilakukan dengan acuan beberapa pertanyaan lapangan yang telah disusun agar 

informan yang dipilih dapat menjawab masalah penelitian, namun pertanyaan  

bisa berkembang sesuai jawaban informan yang memang perlu untuk digali lagi 

permasalahannya yang tentunya masih dalam ruang lingkup penelitian.  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran  mengenai karakteristik rumah 

tangga pengemis yang lebih realistis, yang  menjelaskan bagaimana pengemis 

dalam merespon dan mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi, mengenai  

hasil atau pendapatan yang diperoleh serta strategi apa yang dipilih para pengemis 

di Barak Sosial Ampera dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Lima 

rumah tangga pengemis sebagai informan dianggap sudah cukup mewakili rumah 

tangga lain karena tipe dan aktivitas rumah tangga sebagian besar memiliki 

kesamaan. 

Dari hasil wawancara didapatkan informasi-informasi mengenai informan. 

Peneliti kemudian mendeskripsikan hasil wawancara. Deskripsi yang telah dibuat 

akan digunakan untuk bahan inteprestasi dan analisis ekonomi rumah tangga 

pengemis di Barak Sosial Ampera. Dalam penulisan ini, peneliti akan 

menganalisis keadaan ekonomi pengemis di Barak Sosial Ampera serta strategi 

apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi dan kemudian membuat 

kesimpulan. 
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HASIL TEMUAN LAPANGAN 

 

Pendapatan dan Penerimaan Pengemis Barak Sosial Ampera 

Total pendapatan dan penerimaan dari kelima informan besarnya berbeda-

beda. Hal tersebut karena pekerjaan yang dilakukan juga berbeda.Informan 

pertama yaitu Bu Sugiarti pendapatan diperoleh dari mengasuh bayi Rp. 

200.000,00 per bulan dan dari pekerjaan sebagai buruh cuci sebesar Rp. 80.000,00 

per bulan.Bu Sugiarti juga memperoleh penerimaan dari aktivitas mengemis 

sebesar Rp. 900.000,00 per bulan serta penerimaan sebesar Rp. 400.000,00 dari 

bantuan Pemerintah/BLT. Kedua, yaitu Pak Sugiatmo pendapatan rumah tangga 

diperoleh dari pekerjaan sebagai tukang sampah dan memulung sebesar Rp. 

400.000,00 per bulan dan penerimaan dari aktvitas mengemis sebesar Rp. 

1.500.000,00 per bulan. Ketiga yaitu Bu Tari yang tidak mempunyai pendapatan 

rumah tangga karena 100% pemasukan rumah tangganya diperoleh dari 

penerimaan, yaitu dari mengemis dan bantuan Pemerintah/BLT.Keempat, yaitu 

Pak Sugianto yang pemasukan rumah tangganya diperoleh dari penerimaan 

sebagai pengemis.Kelima yaitu Bu Sulami, pendapatan rumah tangga dieroleh 

dari pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga sebesar Rp. 500.000,00 per 

bulan.Selain itu, Bu Sulami memperoleh penerimaan dari aktivitas mengemis 

sebesar Rp. 900.000,00 per bulan, kontribusi dari anak Rp. 500.000,00 per bulan, 

dan bantuan Pemerintah/BLT sebesar Rp. 400.000,00. 
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Tabel 4.1 Pendapatan dan Penerimaan Pengemis Barak Sosial Ampera (per 

bulan) 

Jenis 

Pendapatan 

Bu 

Sugiarti 

Pak 

Sugiatmo Bu Tari 

Pak 

Sugianto 

Bu 

Sulami 

Mengasuh bayi 

     

200.000   -   -   -   -  

Buruh Cuci 

       

80.000   -   -   -   -  

Tukang Sampah  -  

      

400.000   -   -   -  

Pembantu RT  -   -   -   -  

    

500.000  

Penjaga Warung  -   -   -   -  

    

100.000  

Jenis 

Penerimaan           

Mengemis 

     

900.000   1.500.000  

    

900.000  

 

1.500.000  

    

900.000  

BLT 

     

400.000   -  

    

400.000   -  

    

400.000  

Kontribusi dari 

anak  -   -   -   -  

    

500.000  

Total 

  

1.580.000   1.900.000  

 

1.300.000  1.500.000 2.400.000 

*) Sumber dari data primer 

Berdasarkan tabel pendapatan dan penerimaan pengemis Barak Sosial 

Ampera diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar keuangan rumah tangga 

mereka diperoleh dari penerimaan. Hal tersebut berarti bahwa warga Barak Sosial 

Ampera yang menjadi informan ini tidak mengandalkan tenaga kerja karena lebih 

bersumber pada penerimaan, sehingga pendapatan yang mereka peroleh sedikit. 

Dengan melihat usia para pengemis Barak Sosial Ampera yang rata-rata berusia 

40-50 tahun, seharusnya mereka masih mampu untuk bekerja karena usia mereka 

masih tergolong usia produktif. Terlebih lagi mereka masih mempunyai cacat 

fisik yang seharusnya masih memampukan mereka untuk bekerja.   
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Dari kelima informan, Bu Sulami dan Pak Sugiatmo mempunyai total 

pendapatan dan penerimaan yang lebih besar diantara tiga informan lainnya. Pak 

Sugiatmo mempunyai total pendapatan dan penerimaan  sebesar Rp. 1.900.000,00 

per bulan. Hal tersebut terjadi karena pelaku nafkah dalam keluarga ini berjumlah 

dua orang atau sering disebut dengan pola nafkah ganda. Pak Sugiatmo mengemis 

bersama istri Bu Ngatemi yang masing-masing dari mereka mendapatkan uang 

sekitar Rp. 25.000,00 per hari. Jadi jika digabungkan, penerimaan Pak Sugiatmo 

dengan istrinya dari mengemis sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan. Penerimaan 

sebesar Rp. 1.500.000,00 itu masih ditambah dengan pendapatan dari pekerjaan 

menjadi tukang sampah menghasilkan Rp. 200.000,00 per dua minggu. Jadi dalam 

1 bulan pendapatan yang dihasilkan dari menjadi tukang sampah sebesar Rp. 

400.000,00. Sedangkan untuk Bu Sulami, total pendapatan dan penerimaan per 

bulan sebesar Rp. 2.400.000,00. Dari hasil mengemis, Bu Sulami mendapatkan 

minimal Rp. 30.000,00 dipotong ongkos untuk naik angkutan umum sebesar Rp. 

5000,00 per hari karena Bu Sulami mengemis di luar kota yaitu di daerah 

Ungaran. Bu Sulami juga memperoleh penerimaan berupa kontribusi dari anaknya 

sebesar Rp. 500.000,00 per bulan, serta mendapat bantuan Pemerintah Rp. 

400.000,00.  

Pendapatan Bu Sulami diperoleh dari pekerjaan menjadi pembantu rumah 

tangga dengan upah Rp. 500.000,00 per bulan, dari hasil menjaga warung sebesar 

Rp. 100.000,00 per bulan. 
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Meskipun total pendapatan dan penerimaan Pak Sugiatmo dengan total 

pendapatan dan penerimaan Bu Sulami hanya selisih Rp. 400.000,00 namun 

perbedaan keadaan rumah tangga mereka sangat signifikan. Rumahtangga Bu 

Sulami terlihat lebih layak dibandingkan dengan kondisi rumah tangga Pak 

Sugiatmo dan rumah tangga pengemis lainnya. Keadaan seperti itu wajar karena 

memang pendapatan Bu Sulami paling besar diantara ke-4 informan lainnya. 

Sedangkan keadaan rumah tangga Pak Sugiatmo terlihat lebih miskin meskipun 

pendapatannya berada pada urutan terbesar kedua. Itu dapat dilihat dari segi 

fasilitas yang dimiliki oleh Pak Sugiatmo. Keluarga Pak Sugiatmo tidak memiliki 

alas tidur yang layak seperti pengemis Barak Sosial Ampera lainnya yang sudah 

memiliki kasur. Pak Sugiatmo hanya beralas tikar untuk tidur. Meskipun total 

pendapatan dan penerimaan Pak Sugiatmo hanya sebesar Rp 1900.000.00 

sedangkan Bu Sulami sebesar Rp. 2.400.000,00 seharusnya keadaan rumah tangga 

Pak Sugiatmo bisa lebih baik dari Bu Sulami karena Pak Sugiatmo hanya hidup 

berdua bersama istri serta sudah tidak mempunyai tanggungan lain seperti biaya 

untuk anak. Keadaan rumah tangga Pak Sugiatmo tidak dapat berkembang karena 

kemungkinan pendapatan Pak Sugiatmo juga dibagi dengan menantunya yang 

bernama Komet. Berdasarkan wawancara saya dengan Pak Sugiatmo dan istri, 

mereka bercerita bahwa menantunya itu mempunyai watak keras dan brutal. 

Bahkan menurut cerita Bu Ngatemi, Pak Sugiatmo pernah akan disengatkan listrik 

oleh menantunya. Meskipun menantu dan anak Pak Sugiatmo sudah tidak tinggal 

satu rumah, namun menantunya masih sering datang menemui Pak Sugiatmo dan 

anaknya untuk meminta uang.  
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Bu Sulami yang total pendapatan dan penerimaannya paling besar diantara 

keempat informan, kehidupannya terlihat lebih layak diantara rumah tangga 

pengemis Barak Sosial Ampera lainnya. Dilihat dari fasilitas yang dimiliki Bu 

Sulami yaitu dispenser, televisi 21 inch, speaker aktif, DVD, kipas angin, dan 

sepeda motor.  Itu  karena ada kemungkinan bahwa mengingat Bu Sulami masih 

memiliki seorang anak perempuan yang masih muda dan belum berkeluarga 

bernama Desi (21) yang sekarang ini bekerja di sebuah toko perhiasan emas di 

Ambarawa. Di usia Desi yang masih muda, ada kemungkinan Desi masih 

memiliki rasa gengsi dengan teman-temannya sehingga dia selalu merasa ingin 

sama seperti teman-temannya. Kemungkinan lain, fasilitas yang dimiliki Bu 

Sulami itu sebagian adalah kontribusi dari Desi yang dihasilkan dari uang gaji 

Desi per bulan.  

Pengemis Barak Sosial Ampera yang mempunyai total pendapatan dan 

penerimaan terbesar ketiga adalah Bu Sugiarti dengan total sebesar Rp. 1.580.000 

per bulan. Pelaku nafkah rumahtangga ini tunggal yaitu hanya Bu Sugiarti karena 

suami Bu Sugiarti sudah lama meninggal. Sumber penghasilan utama Bu Sugiarti 

yaitu dari mengemis memperoleh penerimaan sebesar Rp. 900.000,00 per bulan. 

Penerimaan lain juga diterima Bu Sugiartiyaitu bantuan dari Pemerintah/BLT 

sebesar Rp. 400.000,00. 

Untuk menambah pendapatan, Bu Sugiarti mempunyai pekerjaan lain 

yaitu sebagai pengasuh bayi dengan upah sebesar Rp. 200.000,00 per bulan, dan 

menjadi buruh cuci dengan upah sebesar Rp. 80.000,00 per bulan.  
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Selanjutnya adalah rumah tangga Pak Sugianto yang mempunyai total 

pendapatan dan penerimaan terbesar keempat yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 per 

bulan. Rumah tangga ini memberlakukan pola nafkah ganda. Pak Sugianto 

melakukan aktivitas bersama istrinya Bu Sumirah sebagai pengemis. Dari 

mengemis mereka mendapat penerimaan sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan. 

Rumahtangga Pak Sugianto tidak mempunyai penghasilan lainnya karena mereka 

tidak memiliki aktivitas lain selain mengemis.  

Kelima yaitu Bu Tari yang mempunyai total pendapatan dan penerimaan 

sebesar Rp. 1.300.000,00 per bulan. Pelaku nafkah rumah tangga Bu Tari tunggal 

hanya Bu Tari saja yang melakukan aktivitas nafkah karena suaminya Pak 

Santoso sudah lama sakit sehingga tidak dapat menafkahi keluarga. Sumber 

penerimaan Bu Tari berasal dari mengemis sebesar Rp. 900.000,00 per bulan dan 

mendapat bantuan Pemerintah/BLT sebesar Rp. 400.000,00. 

Pembagian Lokasi Mengemis Untuk Memaksimalkan Penerimaan 

Lokasi mengemis menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

besar kecilnya penerimaan pengemis Barak Sosial Ampera. Sebagai contoh, 

mengemis di pasar lebih ramai dibanding jika mengemis di perempatan-

perempatan lampu merah. Pembagian lokasi dimaksudkan agar pendapatan yang 

mereka peroleh bisa maksimal. 

Seperti hal nya keluarga Pak Sugiatmo yang membagi 2 lokasi mengemis 

dengan istrinya. Pak Sugiatmo mengemis dengan berhenti di tempat yaitu di 

pinggiran toko shopping centre Salatiga. Sedangkan istrinya mengemis dengan 
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berkeliling pasar sampai daerah perkampungan sekitar pasar. Hal yang sama juga 

dilakukan keluarga Pak Sugianto yang membagi lokasi mengemis dengan istrinya 

Bu Sumirah. Pak Sugiatmo mengemis dengan berhenti di tempat di depan 

supermarket Ada Baru, sedangkan Bu Sumirah mengemis di depan Sate Suruh 

pasar raya Salatiga. Pemilihan lokasi mengemis juga berlaku untuk Bu Sugiatmi 

yang mengambil lokasi mengemis di perempatan jalan lingkar Salatiga. Serta Bu 

Tari dan Bu Sulami yang memilih mengemis di perkampungan di Kota Ungaran.  

Pengeluaran Pengemis Barak Sosial Ampera 

Pengeluaran rumah tangga pengemis Barak Sosial Ampera antara rumah 

tangga satu dengan lainnya tentu tidak sama tergantung kebutuhan rumah tangga 

masing-masing. Dari kelima informan, pengeluaran terbesar mereka digunakan 

untuk kebutuhan makan.  

Pola konsumsi rumahtangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan 

rumah tangga. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin 

kecil proporsi pengeluaran untuk makan terhadap seluruh pengeluaran rumah 

tangga. Dengan kata lain rumah tangga semakin sejahtera bila persentase 

pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran 

untuk non makanan (Data Statistik Indonesia; 2014). 
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Tabel 4.2 Pengeluaran Pengemis Barak Sosial Ampera 

Jenis Pengeluaran 

Bu 

Sugiarti 

Pak 

Sugiatmo Bu Tari 

Pak 

Sugianto  Bu Sulami  

Makan 600.000 750.000 750.000 600.000 900.000 

Listrik dan air 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Kebersihan diri 7.000 7.200 9.700 6.500 41.300 

Bahan Bakar     26.000     

Transportasi     150.000   150.000 

Total 647.000 797.200 975.700 646.500 1.131.300 

Jumlah Anggota 

Keluarga 1 2 4 2 3 

(orang)           

*) Sumber dari data primer 

Berdasarkan tabel pengeluaran, untuk jenis pengeluaran makan dapat 

dilihat bahwa Hanya Bu Sugiarti yang mempunyai pengeluaran untuk makan 2x 

lipat lebih besar dari informan lainnya. Jika informan lainnya hanya 

mengeluarkan sebesar Rp. 10.000,00 per hari untuk makan satu orang, Bu Sugiarti 

justru mempunyai pengeluaran sebesar Rp. 20.000,00 per hari untuk makan. Itu 

karena Bu Sugiarti memang orang yang boros. Misalnya hari ini Bu Sugiarti ingin 

makan sesuatu yang ia inginkan, maka uang hasil mengemis hari ini digunakan 

semua untuk menuruti keinginannya itu. Menurutnya, jika uang hari ini habis 

besok bisa mendapat uang lagi “sekarang dipikir sekarang, besok ya dipikir 

besok”. Sedangkan Bu Tari yang jumlah anggota keluarganya paling banyak yaitu 

berjumlah 4 orang, pengeluaran untuk makan jumlahnya lebih kecil yaitu sebesar 

Rp. 7500,00 per orang dibandingkan dengan ke-4 rumah tangga pengemis lainnya 

yang hanya berjumlah 2-3 orang dalam satu keluarga. Hal tersebut dikarenakan 

Bu Tari memang meminimalkan biaya makan agar mendapat uang sisa untuk 
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berjaga-jaga jika anaknya meminta uang jajan serta untuk membeli minyak tanah 

karena Bu Tari memang masih menggunakan kompor minyak untuk memasak. Bu 

Tari tidak memakai dapur umum dengan alasan harus antri bila ingin memasak di 

dapur umum.  

Pak Sugiatmo, yang mempunyai jumlah pengeluaran makan per orang 

sebesar Rp. 12.500,00. Berdasarkan hasil wawancara, ini karena jam kerja Pak 

Sugiatmo dengan istrinya Bu Ngatemi lebih panjang, Siang mereka mengemis, 

dan sorenya mereka memulung mencari botol-botol bekas dengan berjalan kaki 

yang membuat mereka cukup menguras tenaga. Sehingga mereka sering membeli 

makanan dijalan untuk menambah tenaga saat mereka bekerja. Itulah yang 

menyebabkan pengeluaran perkapita untuk makan Pak Sugiatmo dan Bu Ngatemi 

lebih besar dibanding ke-4 informan lainnya. Untuk pola makan, ke-5 informan 

ini mempunyai pola makan yang berbeda-beda. Karena waktu mereka sebagian 

besar digunakan untuk mengemis dijalan, untuk makan beberapa dari mereka 

terkadang membeli makan di warung. Biasanya pengeluaran mereka untuk 

membeli makan setiap harinya sebesar Rp. 25.000,00 untuk satu keluarga. Namun 

ada juga yang masih mempunyai tanggungan dirumah seperti anak dan suami, 

sehingga harus memasak sendiri dirumah yaitu Bu Sulami dan Bu Tari. Seperti 

hal nya Bu Sugiarti yang lebih sering membeli makan di warung karena Bu 

Sugiarti hanya tinggal seorang diri. Menurutnya, tanggung kalau memasak hanya 

sedikit-sedikit. Sedangkan Pak Sugiatmo yang tinggal bersama istrinya Bu 

Ngatemi, mereka tidak selalu membeli makanan di jalan, terkadang mereka 

membawa bekal sendiri untuk dibawa ke lokasi mengemis. Selanjutnya untuk Pak 



17 

Sugianto dan istrinya Bu Sumirah, mereka lebih sering membeli makan warung 

karena mereka memiliki penyakit rabun mata yang tidak memungkinkan Bu 

Sumirah untuk memasak sendiri. Biasanya mereka menghabiskan uang Rp. 

20.000,00 setiap hari untuk makan.  Pengemis lainnya yaitu Bu Tari dan Bu 

Sulami, Untuk makan mereka setiap harinya membawa bekal dengan memasak 

sendiri karena dirumah ada tanggungan yaitu anak dan suami. Pengeluaran Bu 

Tari untuk makan setiap hari sebesar Rp. 25.000,00 sedangkan Bu Sulami sebesar 

Rp. 30.000,00. Menurut mereka, memasak sendiri akan lebih hemat karena 

terkadang sayur yang dimasak sekarang masih bisa dikonsumsi pada esok hari. 

Pengeluaran Non Pangan 

Selain pengeluaran untuk makan, terdapat jenis pengeluaran lainnya yang 

terlihat sangat jauh besarannya antara rumah tangga pengemis satu dengan 

lainnya, yaitu jenis pengeluaran untuk kebersihan yang meliputi pasta gigi, sabun 

mandi, sabun cuci, dan shampo yang digunakan sebagai peralatan mandi. 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pengeluaran untuk kebersihan diri 

yang paling tinggi adalah rumah tangga Bu Sulami yaitu sebesar Rp. 41.300,00  

jauh diatas rumah tangga lainnya. Hal tersebut karena ada kemungkinanBu 

Sulami masih memiliki anak perempuan yang masih muda, seperti halnya anak-

anak muda lainnya yang ingin tampil lebih, apalagi seorang anak perempuan yang 

perlu bersolek dan ingin terlihat menarik. Selain Desi juga membutuhkan 

kebutuhan wanita, faktor iklan di televisi kemungkinan juga dapat mempengaruhi 

Desi untuk membeli produk-produk yang lebih berkualitas. Contohnya seperti 

shampo yang digunakan Desi saja seharga Rp. 18.800,00 per botol tiap bulan. 
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Sedangkan pengemis lainnya hanya menggunakan shampo sachet seharga Rp. 

500,00 per sachet nya. 

Surplus Pendapatan dan Tabungan Rumah Tangga 

Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, setiap rumah tangga 

harus bisa mengelola pendapatan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. 

Terlebih untuk berjaga-jaga apabila ada kenaikan harga kebutuhan pokok, setiap 

rumah tangga berharap mempunyai pendapatan lebih besar dari pengeluaran. 

Seperti yang terjadi pada pengemis Barak Sosial Ampera yang berusaha 

meminimalkan pengeluaran rumah tangga mereka supaya mendapat sisa dari 

pendapatan mereka, yang digunakan sebagai tabungan. 

Tabel 4.3 Surplus Pendapatan dan Tabungan Rumahtangga Pengemis Barak 

Sosial Ampera 

Jenis Pengeluaran 

Bu 

Sugiarti 

Pak 

Sugiatmo Bu Tari 

Pak 

Sugianto 

Bu 

Sulami 

Total Pendapatan dan 

Penerimaan 1.580.000 1.900.000 1.300.000 1.500.000 2.400.000 

Total Pengeluaran 647.000 797.200 975.700 646.500 1.131.300 

Surplus Pendapatan dan 

Tabungan 933.000 1.102.800 324.300 853.500 1.268.700 

*Diolah dari data primerS 

Tabel diatas menunjukkan total pendapatan dan penerimaan pengemis 

Barak Sosial Ampera lebih besar dari pengeluaran rumah tangga mereka. Terlebih 

dengan melihat angka surplus pendapatan dan tabungannya yang cukup besar, 

Sebernarnya pengemis-pengemis di Ampera ini bisa dikatakan cukup mampu 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa hidup dengan lebih layak. Namun, 

hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi para pengemis ini karena seperti yang 
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saya lihat, kondisi mereka masih terlihat apa adanya dan terlihat sangat miskin. 

Rumah tangga yang mempunyai surplus pendapatan dan tabungan rumah tangga 

terbesar adalah Bu Sulami yakni sebesar Rp. 1.268.700,00. Hal tersebut menurut 

saya sangat wajar mengingat Bu Sulami juga mendapat kontribusi dari anaknya 

sebesar Rp. 500.000,00 per bulan. Surplus anggaran rumah tangga tersebut 

digunakan untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan mendesak. Apalagi 

pendapatan dari hasil mengemis juga tidak pasti karena tergantung cuaca dan 

ramai atau tidaknya lokasi mengemis.  

Pak Sugiatmo yang mempunyai surplus pendapatan dan tabungan rumah 

tangga paling besar kedua yaitu sebesar Rp. 1.102.800,00 namun keluarga Pak 

Sugiatmo justru terlihat jauh lebih miskin dibanding ke-4 informan lainnya. 

Terdapat kemungkinan bahwa pendapatan Pak Sugiatmo juga dibagi dengan 

menantunya yang bernama Komet. Berdasarkan wawancara saya dengan Pak 

Sugiatmo dan istri, mereka bercerita bahwa menantunya yang mempunyai watak 

keras dan brutal. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Pak Sugiatmo dan Bu 

Ngatemi, jika ada surplus dari pendapatan rumah tangga mereka, uang tersebut 

digunakan sebagai tabungan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada 

kebutuhan yang sifatnya mendesak. Pemilik surplus pendapatan dan tabungan 

rumah tangga ketiga yaitu Bu Sugiarti yakni sebesar Rp. 933.000,00. Surplus 

pendapatan dan tabungan rumah tangga tersebut digunakan untuk tambahan 

makan dan membeli rokok jika Bu Sugiarti sedang ingin merokok. Selanjutnya, 

informan yang mempunyai surplus pendapatan dan tabungan rumah tangga urutan 

keempat adalah Pak Sugianto yakni sebesar Rp. 493.500,00. Uang tersebut 
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digunakan sebagai simpanan dan berjaga-jaga apabila Pak Sugianto dan Bu 

Sumirah sedang libur mengemis. Jadi mereka tetap mempunyai penghasilan 

meskipun mereka sedang tidak mengemis. Menggunakan surplus pendapatan 

rumah tangga sebagai tabungan untuk berjaga-jaga juga berlaku pada Bu Tari 

yang mempunyai surplus pendapatan dan tabungan  rumah tangga Rp. 

324.300,00. Terlebih Bu Tari masih memiliki anak yang masih balita sehingga 

terkadang Bu Tari juga harus mengeluarkan uang untuk jajan anaknya. Disamping 

itu, suami dari Bu Tari yaitu Pak Santosa juga sedang sakit. Surplus tersebut juga 

digunakan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Pak Santosa ingin berobat. 

Jadi, berdasarkan penjelasan dari ke-5 informan, surplus pendapatan dan tabungan 

rumah tangga mereka sebagian besar digunakan sebagai tabungan untuk berjaga-

jaga. 

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pengemis Barak Sosial 

Ampera 

Strategi nafkah atau strategi kebertahanan hidup merupakan cara yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya memenuhi 

kebutuhan hidup. Setiap orang pasti memiliki strategi kebertahanan hidup yang 

berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya masing-masing. Setiap 

rumah tangga akan melakukan apapun untuk memenuhi apa yang dibutuhkan agar 

bisa tetap hidup. Salah satu strategi bertahan hidup manusia adalah dengan 

bekerja untuk memperoleh pendapatan. Dalam kehidupan rumah tangga, strategi 

tersebut sering disebut sebagai strategi nafkah.  
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Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah menjadi komponen utama dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga karena aktivitas dan kehidupan rumah tangga 

tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pendapatan dari keluarga itu sendiri. Setiap 

rumahtangga pasti memiliki strategi bertahan hidup dilakukan oleh seluruh 

manusia baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah seperti para 

pengemis yang tinggal di barak sosial ampera ini. Untuk bertahan hidup, tentu 

saja mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana mereka hidup 

dan melakukan usaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan keadaannya.  

Aktivitas Mengemis 

Livelihood dalam konsep nafkah merupakan cara dimana orang memenuhi 

kebutuhan mereka atau sebagai upaya peningkatan hidup. Dalam pandangan yang 

sangat sederhana livelihood terlihat sebagai “aliran pendapatan” berupa uang atau 

sumberdaya yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Orang yang paling berperan dalam mencari nafkah dalam 

rumah tangga adalah suami atau kepala keluarga. Namun hal tersebut tidak 

sepenuhnya berlaku bagi warga Ampera, karena dalam satu keluarga tidak hanya 

kepala keluarga atau suami yang bekerja tetapi juga dibantu oleh istri dan anak.  

Pilihan strategi nafkah sangat ditentukan oleh kesediaan akan sumberdaya 

dan kemampuan mengakses sumber-sumber nafkah tersebut. Dharmawan (2001) 

menjelaskan, sumber nafkah rumah tangga sangat beragam (multiple source of 

livelihood), karena rumah tangga tidak tergantung hanya pada suatu pekerjaan dan 

atau sumber nafkah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.  
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Seperti halnya Bu Sulami yang menjadi pelaku nafkah di keluarganya 

karenasuami tidak bekerja. Bu Sulami melakukan aktivitas mengemis, serta 

bekerja menjadi buruh cuci, bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan  buruh 

menjaga warung kecil-kecilan. Aktivitas warga Ampera memang tidak hanya 

mengemis tetapi sebagian dari mereka juga bekerja sebagai pemulung, buruh cuci, 

dan pembantu rumah tangga. Aktivitas dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan 

alasan untuk menambah pendapatan dan penerimaan rumah tangga dan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ke-5 informan memiliki jam kerja dan lokasi 

mengemis yang berbeda-beda. Bu Sugiarti berangkat mengemis pada pukul 10.00 

WIB – 18.00 WIB. Ia mengemis di perempatan lampu merah jalan lingkar 

Salatiga dan sekitarnya. Dari Komplek Barak Sosial Ampera menuju tempat 

lokasi mengemis, Bu Sugiarti berjalan kaki dengan alasan untuk menghemat 

transport. Berbeda dengan Bu Sugiarti yang berangkat mengemis dipagi hari, Pak 

Sugiatmo bersama istrinya Bu Ngatemi berangkat mengemis di sore hari yaitu 

pukul 15.00 WIB – 19.00 WIB. Pak Sugiatmo mengemis di pinggiran ruko 

shopping centre Salatiga, sedangkan Bu Ngatemi berkeliling di pasar hingga 

perkampungan sekitar pasar. Selanjutnya Pak Sugianto bersama istrinya Bu 

Sumirah. Pak Sugianto mengemis di depan supermarket Ada Baru Salatiga, 

sedangkan Bu Sumirah mengemis di depan rumah makan Sate Suruh. Terkadang 

Bu Sumirah juga mengemis di belakang pintu Kampus UKSW. Mereka biasa 

berangkat mengemis pada pukul 12.00 WIB – 20.00 WIB. Pengemis lainnya yaitu 

Bu Tari dan Bu Sulami yang mengemis dalam lokasi yang sama. Biasanya mereka 

berangkat mengemis pada pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB. Bu Tari dan Bu Sulami 
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berangkat ke Ungaran dengan angkutan umum. Setiap harinya, mereka harus 

mengeluarkan uang sebesar Rp. 5000,00 untuk biaya transportasi. 

Etos Kerja Tinggi 

Pengemis Barak Sosial Ampera mempunyai etos kerja yang tinggi dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai salah satu strategi bertahan hidup 

mereka. Seperti halnya Bu Sulami yang melakukan pekerjaan lebih dari satu yaitu 

selain menjadi buruh cuci, Bu Sulami juga bekerja sebagai pembantu rumah 

tangga dan buruh penjaga warung. 

Mengurangi Konsumsi 

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam keadaan mereka saat ini, 

pengemis Barak Sosial Ampera juga mengurangi konsumsi untuk makan sebagai 

strategi mereka. Dengan mengurangi konsumsi, mereka bisa menyisihkan uang 

untuk ditabung sebagai cadangan atau asset untuk berjaga-jaga apabila ada 

kebutuhan mendesak. Seperti Bu Tari yang sengaja meminimalkan biaya makan 

agar mendapat uang sisa untuk berjaga-jaga jika anaknya meminta uang jajan 

serta untuk membeli minyak tanah. Pada saat Bu Tari sama sekali tidak ada uang 

untuk belanja bahan makanan, biasanya Bu Tari berhutang pada pemilik warung 

dan hutang tersebut segera dibayar apabila sudah ada uang. 

Warga barak sosial Ampera sebagian besar mempunyai mata pencaharian 

sebagai pengemis untuk bertahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

sebagai strategi kebertahanan hidup mereka. Selain itu warga Ampera juga 

memanfaatkan keterbatasan mereka untuk menarik simpati orang lain. Mereka 

mengandalkan bantuan dari orang lain demi mempertahankan hidup mereka. 
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Pengemis di Barak Sosial Ampera selalu memanfaatkan kesempatan apabila ada 

acara yang sekiranya menguntungkan bagi mereka. 

Memanfaatkan Acara Tertentu Untuk Memperoleh Makanan Gratis 

Pengemis Barak Sosial Ampera sering memanfaatkan acara-acara terutama 

acara pada saat hari besar agama seperti hari raya Natal, hari raya Idul Fitri, hari 

raya Idul Adha, serta acara pemakaman yang dilakukan di Tempat pemakaman 

Ngebong, Ngebong yang tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal mereka.  

Seperti hal nya Bu Sugiarti dan Bu Ngatemi yang memanfaatkan acara Natal di 

gereja hanya untuk mendapatkan makanan gratis dan berharap mendapatkan uang 

dari acara tersebut. Selain itu, mereka juga sering datang ke acara pemakaman 

apabila ada orang yang meninggal di Tempat pemakaman Ngebong. Pada saat 

sembahyang pemakaman, biasanya ada roti serta air mineral yang disediakan oleh 

orang yang mempunyai acara untuk para pelayat yang hadir. Biasanya pada akhir 

acara terdapat sisa roti atau makanan lainnya. Disitulah para pengemis Barak 

Sosial Ampera sering datang untuk mengambil sisa-sisa roti tersebut. Dalam acara 

tersebut pengemis Barak Sosial Ampera sangat antusias sekali terlebih anak-anak. 

Perilaku seperti itu tentu saja dirasa cukup menguntungkan bagi mereka karena 

secara tidak langsung kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi tanpa harus 

mengeluarkan biaya. 

Bantuan Pemerintah/BLT 

Selain memperoleh penghasilan dari matapencaharian, beberapa dari 

informan mempunyai pendapatan yang diperoleh dari program bantuan 

Pemerintah berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 400.000,00. Dari 
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kelima informan, memang tidak semuanya mendapat bantuan BLT karena dapat 

atau tidaknya bantuan BLT tersebut dipilih oleh RT setempat.  Informan yang 

mandapat bantuan BLT tersebut adalah Bu Sugiarti, Bu Tari, dan Bu Sulami. Bagi 

masyarakat lainnya, bantuan sebesar Rp. 400.000,00 mungkin tidak begitu 

banyak, namun bagi para pengemis Barak Sosial Ampera uang sebesar itu sangat 

berarti bagi kelangsungan hidupnya. Dengan BLT mereka bisa mendapatkan 

tambahan pendapatan apabila pendapatan mereka sedang dalam keadaan minus. 

Pengemis Barak Sosial Ampera berharap Pemerintah tetap memberikan bantuan 

langsung tunai karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk tambahan 

pendapatan demi kelangsungan hidup mereka.  

Jika melihat besarnya pendapatan yang dimiliki warga Barak Sosial 

Ampera, sebenarnya pendapatan mereka tidak berbeda dengan masyarakat umum 

lainnya atau setara dengan gaji para karyawan pabrik dan buruh lainnya. Akan 

tetapi cara yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan tersebut antara 

pengemis Barak Sosial Ampera dengan masyarakat lainnya sangat berbeda, 

meskipun pendapatan yang diperoleh hampir setara. Jika masyarakat lainnya 

harus bekerja keras menjadi buruh pabrik atau menjadi seorang karyawan demi 

memperoleh penghasilan, pengemis Barak Sosial Ampera hanya dengan 

mengadahkan tangan saja mereka dapat memperoleh penghasilan.  

Meskipun ada informan yang sadar bahwa pekerjaan mengemis adalah 

sebuah pekerjaan yang hina, tetapi tetap dilakukan karena alasan kebutuhan. 

Seperti hal nya Bu Sulami yang merasa malu apabila ada orang sekitar yang 
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melihatnya menjadi pengemis. Bu Sulami mempunyai pandangan bahwa dia akan 

berhenti mengemis apabila keadaan ekonomi rumahtangga nya sudah lebih baik.    
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SIMPULAN 

 

 Pengemis di Barak Sosial Ampera mempunyai beberapa strategi yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka diantaranya dengan 

mengemis, pola nafkah ganda serta mengandalkan bantuan dari Pemerintah. 

Namun, strategi utama yang digunakan adalah strategi mengurangi konsumsi. 

Bagi pengemis di Barak Sosial Ampera manajemen konsumsi menjadi sesuatu 

yang penting karena berpengaruh pada jumlah pengeluaran rumahtangga mereka. 

Dengan mengurangi konsumsi mereka dapat meminimalkan pengeluaran 

rumahtangga. 

 Pemilihan strategi  mengurangi konsumsi ini dilakukan dengan tujuan agar 

mereka dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk dijadikan asset 

berjaga-jaga di masadepan atau apabila ada kebutuhan yang sifatnya mendesak 

serta untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan. Hal 

tersebut juga dilakukan dengan alasan pekerjaan mereka sebagai pengemis itu 

tidak pasti tergantung ramai atau tidaknya lokasi serta faktor cuaca yang 

menghambat mereka untuk berangkat mengemis ketika hujan. 

Strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan mengurangi 

konsumsi ini dipilih oleh pengemis Barak Sosial Ampera karena dinilai lebih 

efesien, karena meskipun mereka harus mengurangi konsumsi makan tetapi 

mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumsi makan yang diperoleh dari 

memanfaatkanacara-acara tertentu. Pemilihan strategi pemenuhan kebutuhan 
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dengan menjadi pemulung juga dinilai sangat menguntungkan karena hanya 

bermodal barang bekas saja sudah bisa memperoleh penghasilan. 

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan pengemis di Barak Sosial 

Ampera digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan 

pangan maupun non pangan. Kebutuhan non pangan pengemis Barak Sosial 

Ampera lebih rendah dibanding kebutuhan pangan.  

 Pemilihan strategi pemenuhan kebutuhan yang dilakukan pengemis di 

Barak Sosial Ampera dapat memberikan gambaran mengenai sumber pendapatan 

yang mereka peroleh, alasan pemanfaatan sumberdaya yang ada serta 

pemanfaatan pendapatan rumah tangga mereka.  
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